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1.   ВСТУП 
1.1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» 

від 01.07.2014 року № 1556-YII, Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» від 13.12.1991 року № 1977-ХИ, Закону України «Про 

освіту» від 23.05.1991 року № 1060-XII, Кодексу законів про працю України, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 року № 665 «Про 

затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) науково-

педагогічних працівників навчальних закладів» та наказу Міністерства освіти і 

науки України від 05.10.2015 року № 1005 щодо проведення конкурсного 

відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів). 

1.2. Науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем 

роботи у вищих навчальних закладах проводять навчальну, методичну, наукову 

(науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність. 

1.3. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які 

мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь 

магістра. При цьому вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня 

магістра відповідно до підпункту другого пункту другого Прикінцевих та 

перехідних положень Закону. 

1.4. Перелік основних посад науково-педагогічних працівників академії, на 

яких поширюється дія цього Положення: 

1) проректор; 

2) декан факультету; 

3) заступник декана; 

4) директор бібліотеки; 

5) завідувач кафедри; 

6) професор; 

7) доцент; 

8) старший викладач; 

9) викладач; 

10) асистент; 

11) завідувач аспірантури, докторантури. 

 

2. Конкурсні засади заміщення посад науково-педагогічних 

працівників 
2.1. Конкурс – спеціальна форма добору науково-педагогічних працівників 

у вищих навчальних закладах, що має на меті забезпечити ВНЗ особами, які 

найбільше відповідають вимогам сучасної вищої освіти. Обрання науково-

педагогічних працівників за конкурсом може проводитись у разі закінчення 

строку трудового договору (контракту) особи, яка обіймала відповідну посаду. 
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2.2. Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, 

законності, рівності прав членів Вчених рад, колегіальності прийняття рішень, 

незалежності, об'єктивності та обґрунтованості рішень Вчених рад, 

неупередженого ставлення до кандидатів на вакантні посад науково-

педагогічних працівників. Посада вважається вакантною після звільнення 

науково-педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством, 

а також у разі введення нової посади до штатного розпису Академії. 

2.3. Декан факультету, директор бібліотеки, завідувач кафедри, професор, 

доцент обираються за конкурсом таємним голосуванням на засіданні Вченої 

ради Академії. 

Старший викладач, викладач, асистент обираються за конкурсом таємним 

голосуванням на засіданні Вченої ради факультету. 

Обрання цих категорій науково-педагогічних працівників за конкурсом 

проводиться в разі закінчення строку трудового договору (контракту) особи, 

яка обіймала відповідну посаду, а конкурсний відбір – у разі коли посада 

вакантна. 

2.4. Для дотримання законодавства при проведенні конкурсу на заміщення 

посад науково-педагогічних працівників на умовах сумісництва або суміщення 

необхідно враховувати вимоги постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом 

працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 

року № 245 та інших нормативно-правових актів. 

2.5. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу без попередньої згоди виборного органу первинної 

профспілкової організації (профспілкового працівника) дозволяється у випадку 

звільнення з суміщуваної роботи у зв'язку з прийняттям на роботу іншого 

працівника, який не є сумісником. 

2.6. Питання про заміщення посади завідувача новоствореної кафедри в 

разі об'єднання кафедр Вчена рада Академії вирішує без оголошення конкурсу. 

У цьому випадку таємним голосуванням обирається один із завідувачів кафедр, 

що об'єднуються. 

2.7. У випадку поділу кафедри її завідувач призначається на посаду 

завідувача однієї із новостворених кафедр наказом ректора. Посада завідувача 

іншої кафедри заміщується за конкурсом. 

Виконання обов'язків завідувача кафедри, де ця посада вакантна, до 

проведення конкурсу покладається наказом ректора на одного з провідних 

викладачів кафедри. 

2.8. Поділ або злиття кафедр не є підставою для оголошення та 

проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників. 

2.9. Особа не може обіймати дві та більше посад, що передбачають 

виконання адміністративно-управлінських функцій. 

 

3. Претенденти на посади науково-педагогічних 

працівників 
3.1. На посаду декана факультету може претендувати особа, яка має повну 

вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий 
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ступінь, вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю факультету. 

Стаж науково-педагогічної роботи – не менше ніж 5 років. 

Інші вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади декана 

факультету визначені посадовими інструкціями. 

3.1.1. Декан факультету не може перебувати на посаді декана факультету 

більше ніж два строки. 

Вимога перебування декана факультету на посаді не більше ніж два строки 

застосовується до деканів, обраних на посаду з 6 вересня 2014 року, а декани 

факультету, які обрані на відповідні посади до 6 вересня 2014 року, 

продовжують виконання своїх повноважень згідно з укладеними з ними 

договорами та мають згідно із Законом право обиратися на відповідні посади 

ще на один строк. 

3.2. На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну 

вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий 

ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента) відповідно 

до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи - не менше ніж 5 років. 

Інші вимоги до претендентів на зайняття вакантної посади завідувача 

кафедри визначені посадовими інструкціями. 

Завідувач кафедри не може перебувати на цій посаді більш як два строки. 

3.3. На посаду директора бібліотеки може претендувати особа, яка має 

повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж 

бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра – не 

менше 1 року, для спеціаліста – не менше ніж 3 роки. 

Інші вимоги до претендентів на зайняття посади директора бібліотеки 

визначені кваліфікаційними характеристиками професій працівників (Випуск 

81 «Культура та мистецтво») та посадовими інструкціями. 

3.4. На посаду професора може претендувати особа, яка має повну вищу 

освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь 

доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента) відповідно до 

профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи - не менше ніж 10 років. 

Інші вимоги до претендентів на зайняття вакантної посади професора 

визначені посадовими інструкціями. 

3.5. На посаду доцента може претендувати особа, яка мас повну вищу 

освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь 

доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента) відповідно до 

профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи – не менше ніж 4 років. 

Інші вимоги до претендентів на зайняття вакантної посади доцента 

визначені посадовими інструкціями. 

3.6. На посаду старшого викладача може претендувати особа, яка має 

повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж 

наукової, науково-педагогічної роботи – не менше ніж 2 роки. 

Інші вимоги до претендентів на зайняття вакантної посади старшого 

викладача визначені посадовими інструкціями. 
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3.7. На посаду викладача може претендувати особа, яка має повну вищу 

освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж наукової, 

науково-педагогічної роботи – не менше ніж 2 роки. 

Інші вимоги до претендентів на зайняття вакантної посади викладача 

визначені посадовими інструкціями. 

3.8. На посаду асистента може претендувати особа, яка має повну вищу 

освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Без вимог до 

стажу. 

Інші вимоги до претендентів на зайняття вакантної посади асистента 

визначені посадовими інструкціями. 

3.9. Кандидатури претендентів на посади проректора з науково-

педагогічної роботи, проректора з наукової роботи вносить ректор на засідання 

Вченої ради академії для погодження призначення на посаду. На посаду 

проректора може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, 

спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання 

професора (доцента). Стаж науково-педагогічної роботи – не менше ніж 5 

років. Після погодження з Вченою радою академії укладається трудовий 

договір (контракт) терміном від 1 до 5 років. 

3.10. Кандидатури претендентів на посади проректора з адміністративно-

господарської роботи вносить ректор на засідання Вченої ради академії для 

погодження призначення на посаду. На посаду проректора може претендувати 

особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного 

професійного спрямування – не менше ніж 3 роки. Після погодження з Вченою 

радою академії укладається трудовий договір (контракт) терміном від І до 5 

років. 

Кандидатури претендентів на посади заступника декана вносить декан 

факультету на засідання Вченої ради академії для погодження призначення на 

посаду. На посаду заступника декана може претендувати особа, яка має повну 

вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий 

ступінь доктора (кандидата) наук або вчене звання професора (доцента). Стаж 

науково-педагогічної роботи – не менше ніж 3 роки Після погодження з 

Вченою радою академії укладається трудовий договір (контракт) терміном від 1 

до 5 років. 

3.12. Кандидатури претендентів на посаду завідувача аспірантури, 

докторантури вносить проректор з наукової роботи на засідання Вченої ради 

академії для погодження призначення на посаду. На посаду завідувача 

аспірантури може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного 

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи визначається відповідно 

до наукового спрямування і становить на посадах науково-педагогічних, 

наукових працівників не менше ніж 3 роки. Після погодження з Вченою радою 

академії укладається трудовий договір (контракт) терміном від 1 до 5 років. 
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4. Конкурсний відбір та обрання за конкурсом 
4.1. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника в 

порядку конкурсного відбору чи обрання за конкурсом оголошує ректор 

Академії, про що видається відповідний наказ. Оголошення про проведення 

конкурсу, термін та умови його проведення публікуються на офіційному веб-

сайті Академії, а в разі обрання за конкурсом на посади деканів факультетів, 

завідувачів кафедр, директора бібліотеки також у друкованих засобах масової 

інформації. 

4.2. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника в 

порядку конкурсного відбору оголошується не пізніше, ніж через два місяці 

після набуття нею статусу вакантної, а в порядку обрання за конкурсом не 

пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну дії трудового договору 

(контракту) з науково-педагогічним працівником (не пізніше, ніж через два 

місяці після набуття нею статусу вакантної). Дата публікації вважається 

першим днем оголошеного конкурсу. 

4.3. Оголошення про конкурс на заміщення посади науково-педагогічного 

працівника має містити: повну назву Академії, найменування посад, на які 

оголошено конкурс; вимоги до претендентів (науковий ступінь, вчене звання 

тощо); строки подання, їх стислий перелік; адресу та номери телефонів 

Академії; адресу подання документів. 

Про зміну умов конкурсу або його скасування видається наказ ректора 

Академії, про що передбачено оголошення в такому самому порядку. 

4.4. Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає в 

навчальний відділ академії такі документи: 

- заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; 

- особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану 

автобіографію; 

- засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України 

(відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально 

засвідчені) копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, 

вчені звання; 

- список наукових праць; 

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом 

останніх п'яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені 

чинним законодавством України документи). 

Якщо претендент на зайняття вакантної посади наукового-педагогічного 

працівника є штатним науково-педагогічним працівником Академії або 

працював за сумісництвом, він може подати на конкурс документи за 

скороченим переліком: 

- заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; 

- список наукових праць; 

- засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом 

кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені) 

копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання - 

виключно в тому випадку, коли таких документів до відділу кадрів 
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Академії раніше не було надано; 

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом 

останніх п'яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші 

передбачені чинним законодавством України документи) - лише в тому 

випадку, коли таких документів до відділу кадрів не було надано; 

- звіт про свою роботу за попередній період. 

4.5. Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників 

можуть ознайомитись із цим Положенням на офіційному веб-сайті Академії, а з 

посадовими інструкціями науково-педагогічного працівника - у відділі кадрів 

Академії. 

4.6. Щоб визначити відповідність посаді науково-педагогічного працівника, 

що бере участь у конкурсі, зважають на: 

а) наявність відповідної вищої освіти; 

б) наявність і рівень наукового ступеня (кандидат наук, доктор 

філософії, доктор наук); 

в) наявність і рівень вченого звання (старший науковий співробітник, 

старший дослідник, доцент, професор); 

г) загальну кількість наукових праць, зокрема у фахових виданнях 

відповідної галузі, опублікованих методичних праць за останні 5 років, 

а також отриманих документів на права інтелектуальної власності; 

д) підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років. 

4.7. Строк подання заяв та документів становить не менше, ніж один 

місяць, а упродовж 5 робочих днів після закінчення строку подання заяв та 

документів ректор Академії видає наказ про допуск до участі в конкурсі. 

4.8. Документи на відповідність вимогам оголошеного конкурсу розглядає 

комісія в складі начальника навчального відділу, начальника відділу кадрів, 

юрисконсульта. 

4.9. У випадку виявлення фактів подання підроблених або спотворених 

офіційних документів, кандидат, який подав такі документи, до участі у 

конкурсному відборі не допускається. 

4.10. Виявлення факту подання підроблених або спотворених документів 

після призначення особи на посаду є підставою для розірвання трудового 

договору (контракту). 

4.11. Заборонена немотивована відмова щодо участі в конкурсі та вимоги 

щодо надання не передбачених законодавством України відомостей і 

документів. 

4.12. Особа, яка подала заяву, і не відповідає вимогам оголошеного 

конкурсу, у зв'язку з чим не допускається до участі в ньому, письмово 

повідомляється шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення 

поштового відправлення. Таке повідомлення надсилається не пізніше 3 робочих 

днів з моменту встановлення невідповідності такої особи вимогам оголошеного 

конкурсу. 

4.13. Термін проведення конкурсу на заміщення посад науково-

педагогічних працівників становить два місяці (без урахування канікулярного 

періоду) після завершення прийняття заяв претендентів. 
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4.14. Кандидатури на заміщення посад професорів, доцентів, старших 

викладачів, викладачів, асистентів попередньо обговорюються на відповідній 

кафедрі в їх присутності (у разі відсутності претендента кандидатура 

обговорюється лише за його письмової згоди). 

Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може 

запропонувати йому попередньо прочитати пробні лекції, провести практичні 

заняття в присутності науково-педагогічних працівників Академії. 

Висновки кафедри про професійні та особисті якості претендентів 

затверджуються та передаються на розгляд Вченій раді разом з окремими 

висновками учасників засідання, які викладені в письмовий формі. 

Негативний висновок кафедри не дає права відмовляти претенденту в 

розгляді його кандидатури Вченими радами. 

4.15. Кандидатури претендентів на заміщення посад завідувачів кафедр 

обговорюються на відповідній кафедрі, засідання кафедри проводить ректор 

Академії або за його дорученням проректор, декан факультету. Кандидатура 

претендента на заміщення посади обговорюється кафедрою в його присутності 

(у разі відсутності претендента кандидатура обговорюється лише за його 

письмової згоди), а також на засіданні Вченої ради факультету. Предметом 

обговорення має бути звіт про роботу претендентів за попередній період 

(незалежно від посади, якщо вони працювали в Академії) та запропоновані ним 

програми розвитку кафедри. 

Висновки кафедри та Вченої ради факультету про професійні та особисті 

якості претендентів затверджуються таємним голосуванням і передаються 

разом із окремими висновками учасників засідання, які викладені в письмовій 

формі, на розгляд Вченої ради Академії. 

4.16. Кандидатури претендентів на заміщення посад деканів факультетів 

попередньо обговорюються на засіданні Вченої ради факультету. Предметом 

обговорення є звіт про роботу претендентів за попередній період (незалежно 

від посади) та запропонована програма розвитку факультету. 

Висновки Вченої ради факультету про професійні та особисті якості 

претендентів затверджуються таємним голосуванням та передаються разом із 

окремими висновками учасників засідання, які викладені в письмовій формі, на 

розгляд Вченої ради Академії. 

У разі, якщо претендент обирався раніше на відповідну посаду, додається 

висновок про оцінку діяльності декана факультету. 

4.17. Кандидатури претендентів на заміщення посади директора 

бібліотеки обговорюються на зборах трудового колективу бібліотеки в їх 

присутності. Збори трудового колективу, на яких обговорюються кандидатури 

претендентів на посаду директора бібліотеки, проводить ректор Академії або за 

його дорученням проректор. 

Висновки трудового колективу бібліотеки про професійні та особисті 

якості претендентів затверджуються таємним голосуванням та передаються на 

розгляд Вченої ради Академії з окремими думками учасників засідання, які 

викладені в письмовій формі. 
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4.18. Вчена рада Академії після розгляду кандидатур претендентів з 

оголошенням висновків за результатами попереднього обговорення, таємним 

голосуванням обирає на посади деканів факультетів, завідувачів кафедр, 

професорів, доцентів та директора бібліотеки. 

У процесі розгляду кандидатур на посади деканів факультетів окремо 

оголошуються пропозиції факультету. Аналогічно, під час розгляду кандидатур 

на посади завідувачів кафедр окремо оголошуються пропозиції факультету та 

кафедри. 

Претенденти мають право бути ознайомленими з висновками та 

результатами попереднього обговорення до засідання Вченої ради Академії. 

Негативний висновок за результатами попереднього обговорення не є 

підставою для відмови претенденту в розгляді його кандидатури Вченою радою 

Академії. 

У порядку правил проведення голосування прізвища всіх претендентів на 

заміщення посади науково-педагогічного працівника вносять до одного 

бюлетеня для таємного голосування; кожен член Вченої ради має право 

голосувати лише за кандидатуру одного претендента, при всіх інших варіантах 

голосування вважається недійсним; рішення Вченої ради вважається дійсним, 

якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів; у випадку, коли за 

результатами голосування претенденти набрали однакову кількість голосів, 

призначається переголосування; обраним вважається претендент, який здобув 

більше половини голосів присутніх членів Вченої ради. 

У випадках оголошення перерви у засіданні Вченої ради, після поновлення 

ії роботи є необхідність перевірки присутності учасників засідання та з'ясування 

наявності кворуму для прийняття рішення. 

Рішення Вченої ради набирає чинності після його введення в дію ректором 

Академії, який є відповідальним за дотримання претендентами вимог Порядку 

проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів). 

Якщо претендент за результатами конкурсу обійматиме дві та більше 

посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій, то 

наказ про його звільнення з раніше зайнятих посад має бути підписаний до 

введення в дію рішення Вченої ради. 

Якщо при проведенні конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників не було подано жодної заяви або жоден претендент не був 

допущений до конкурсу, жоден (єдиний) з претендентів не набрав більше 

половини голосів присутніх членів Вченої ради або переможець конкурсу не 

був виявлений за результатами повторного голосування, або результати 

конкурсу не були введені в дію (затверджені) мотивованим рішенням ректора 

Академії, то конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується 

повторно впродовж одного місяця. 

 

5. Укладання трудового договору (контракту) 

5.1. Науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом 

укладання трудового договору, в тому числі за контрактом, який є підставою 
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для призначення на посаду. 

5.2. Ректор Академії в межах наданих йому повноважень призначає на 

посаду науково-педагогічних працівників. Підставою для призначення є 

укладання трудового договору (контракту). 

5.3. Введення в дію рішення Вченої ради вважається підставою для 

укладання трудового договору (контракту) з обраною особою і видання наказу 

про прийняття її на роботу (переведення на іншу посаду, продовження 

трудових стосунків). 

5.4. При прийнятті на роботу (переведення на іншу посаду, продовження 

трудових відносин) після успішного проходження конкурсу з науково-

педагогічним працівником укладається строковий трудовий договір (контракт) 

терміном від 1 до 5 років. Строк трудового договору (контракту) може також 

установлюватися за погодженням сторін, але не більше ніж на 5 років. Вносити 

пропозиції щодо терміну трудового договору (контракту) має право кожна із 

сторін. 

5.5. Для деканів факультетів, завідувачів кафедр строк трудового 

договору встановлюється терміном на 5 років. Ректор Академії укладає з 

завідувачем кафедри контракт. 

 

 

 

6. Особливі випадки 

6.1. Посади, які вивільняються внаслідок закінчення терміну дії 

строкового трудового договору (контракту) (у тому числі у зв'язку зі 

звільненням працівника, процедура конкурсного заміщення посади, яка не була 

завершена) наказом ректора Академії призначаються науково-педагогічні 

працівники, які виконують обов'язки відсутнього працівника до заміщення 

вакантної посади за конкурсом у поточному навчальному році. В окремих 

випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними 

штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників 

можуть заміщуватись за трудовим договором працівниками за сумісництвом 

або суміщенням. Обов'язковим є конкурсний порядок заміщення сумісниками 

(або особами, що працюють за суміщенням) посад завідувачів кафедр та 

директора бібліотеки. 

6.2. Посади науково-педагогічних працівників, які підвищують 

кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, на цей 

період заміщуються іншими особами без проведення конкурсу на умовах 

строкового трудового договору (контракту). 

6.3. Посади науково-педагогічних працівників, які вивільнені тимчасово 

(через відпустку у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустку для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку, творчу відпустку, підвищення 

кваліфікації), вакантними не вважаються і заміщуються поза конкурсом у 

порядку, визначеному законодавством України. 
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6.4. Ректор Академії при утворенні нового факультету може призначати 

виконуючим обов'язки декана факультету на строк до проведення виборів 

декана факультету, але не більше як на три місяці. 

Ректор Академії при утворенні нової кафедри (у тому числі шляхом злиття, 

поділу) може призначати виконувачем обов'язків завідувача кафедри на строк 

до проведення виборів, але не довше ніж на три місяці. 

6.5. Статтею 119 Кодексу закону про працю України визначено, що за 

працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за 

призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на війську 

службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує 

національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та 

введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня 

фактичної мобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із 

бюджету середній заробіток в Академії. 

Гарантії, визначені у частинах третьої та четвертої цієї статті, зберігаються 

за працівниками, які під час проходження військової служби отримали 

поранення (інші ушкодження здоров'я) та перебувають на лікуванні у медичних 

закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк 

до дня наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) 

військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі 

закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку 

лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми 

або до дня оголошення судом їх померлими. 

 

 

 

7. Припинення трудових правовідносин 
7.1. Припинення трудових правовідносин з науково-педагогічними 

працівниками може відбуватися за наявності підстав та у порядку, 

передбаченому Кодексом закону про працю України. 

7.2. У разі необрання на новий строк за конкурсом науково-

педагогічного працівника, трудові відносини з ним припиняються у зв'язку з 

закінченням строку дії трудового договору (контракту). Особи, які не виявили 

бажання брати участь у конкурсі на новий строк, звільняються із закінченням 

трудового договору (контракту). 

7.3. Строковий трудовий договір може бути припинений до закінчення 

строку на підставах, передбачених законодавством. Звільнення у таких 

випадках проводиться наказом ректора Академії відповідно до чинного 

законодавства про працю. 

7.4. Трудові спори з приводу звільнення науково-педагогічних 

працівників Академії вирішуються відповідно до чинного законодавства. 
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8. Прикінцеві положення 

8.1. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Академії розглядає та 

затверджує Вчена рада Академії. Положення набуває чинності згідно з наказом 

ректора Академії. 

8.2. Зміни та доповнення до Положення про порядок обрання за 

конкурсом науково-педагогічних працівників Української академії друкарства 

вносять у порядку, передбаченому п. 8.1 цього Положення. 

 


